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 املقدمة .1

�غطي��ل�ما�يمكن� الذي الواسع�بمف�ومھضمان�ا��ودة��عّد �ُ �،الغذا�ي�التص�يع مجال���و�،ا��ا���الوقت���

"ما�����معرفة مصنع��لل.�فمن�امل�م�ال��ة���فظ ضرور�ا�املنتوج،�أمرا�جما���ع���جودة أن�يؤثر��ش�ل�فردي�أو

  .[8]�اوامل��ولوجي�،الش�ادةو   و��:�التقي�س،،��ر�ائز �ثةالثل�ميدا�ي�تطبيق�ضمانمع� ،ع��ا"�يتحدث�ا��ودة�ال��

 
ُ
�التص�يع، امل��ولوجيا،�عّد � �عمليات ��� �للتحكم �ضرور�ة �العال��، �املستوى �املنتج�و  ع�� �امتثال �من التحقق

 ومع�ذلك�تواجھ�ا��زائر�صعو�ات����تجسيد�ا��ودة�ميدانيا�.وا��فاظ�ع���الب�ئة�،التأم�ن�ع���البضا�عو للمواصفات،�

ع���الرغم�من�حقيقة�أنھ،�مثل�جميع�البلدان،�توجد�وذلك� ���شر�ات�األغذية�الصناعية؛�وظيفة�امل��ولوجياوتطبيق�

أمرا� �عت��حيث�أن�العديد�من�املراجع�تتفق�ع���أن�تجسيد�م�ام��ذه�األخ��ة� �ذا�املجال،��يئة�وطنية�مسؤولة�عن

ات�و�التا���ضمان�جودة�القياس�،ل�س�يل�قبول�نتائج�االمتثال�ولضمان�الت�بع�،ع���الكفاءة�التقنية ضرور�ا�ل��فاظ

  .]3،5،7[�ال���يتم�إجراؤ�ا��ش�ل�أفضل
  

 القياس�أ�مية .2

ا�وثيًقا�بأي��شاط��شري�عل��يرتبط�القياس� 
ً
�،ل�ي�ي�ون�للقياس�مع��ف ا.أو�تجار��اصناعي �ان�سواء�ارتباط

ول�ي�ت�ون�النتائج�غ���قابلة�ل��دل�وقابلة�للمقارنة�مع�تلك�ال���تم�ا��صول�عل��ا����أوقات�أخرى�و���أماكن�أخرى،�

إن� .امل��ولوجيا �س���بما�أو �القياس�علم إطار����تندرج من�خالل�سلسلة�غ���منقطعة�،يجب�ر�ط��ل�قياس�بمعيار

   [7].��يح�و�التحكم����الروابط�املختلفة�ل�ذه�السلسلة�وضمان�عمل�ا��ش�ل��امل��ولوجيادور�

���ة�املس��لك� �االقتصاد�العال��،�تتعرض�الشر�ات� مع���سياق�سالمة�الغذاء�وحماية األزمة�ا��الية���

 لذلك��.لضغوط�كب��ة
ُ
ة�ون�يج�.صميم�ا�تمامات�جميع�الفاعل�ن�االقتصادي�ن�منوالسالمة�البي�ية� قضايا�ال��ة�عّد �

طلًبا�مو �،أمًرا�ضرورً�ا�،إ�شاء�نظام�لضمان�ا��ودة����الصناعات�الغذائية و�التحديد�،لذلك،�أصبح�القياس�والرقابة

  .ومسألة�اس��اتيجية�حقيقية�،قانونًيا

ومعايرة��،االختبارو  ،مجموعة�من�األ�شطة�مثل�القياس�لخال�من�دجَس يُ عمل�تق��� النظام �ذا���التحكم� إن

ما�إذا��ان�قد�تم�ا��صول�ع���املطابقة�ل�ل��معرفةومقارنة�النتائج�باملتطلبات�املحددة�من�أجل� ،النوعية�صائص�ا�

   (ISO 8402 : 1994).تطلباتامل�حسب خاصية

 
ُ
 ع���"�ضمان�ا��ودة"�مة�العاملية�للتقي�س�مصط��ظف�املنعرِّ �

َ
 أنھ�مجموعة�األ�شطة�املخ

َّ
�ية�وفق�من� ط�ل�اط

 �.عند�الضرورة�لتوف���الثقة�ال�افية ال���يتم�إثبا��ا�ومتطلبا��ا محكمة�املنفذة����إطار�نظام�ا��ودة
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من��ققوللتحضروري�للتحكم����عمليات�التص�يع��إنھ.�علم�القياس�ل�س�بدعة�وال�نزوة�من�املراجع�نو�كذا�ف

ا�وثيًقا� يرتبط�تطور  كما .الب�ئة�فاظ�ع���ا�ضمان�سالمة�السلع�و �مع�،للمواصفاتج�امتثال�املنتْ 
ً
علم�القياس�ارتباط

صنع�يخضع�للقياسات.����الوقت�ج�ُم نتَ أي�مُ ف�.جودة�تص�يع�املنتج�وجودة�االختبار بإثباتبأ�مية�ا��ودة����الصناعة�

إدارة� سواء�ع���مستوى�اإلنتاج�أو اسات�دقيقةدون�إجراء�قي�سليميمكن�ألي�صناعة�أن��عمل��ش�ل��ال  ا��اضر،

�لوجياوظيفة�امل��والشركة�إن�عوملة�األسواق�وطلبات�املس��لك�ن�وسالمة�األغذية�تفرض�ع����.ا��ودة�أو�اختبار�املطابقة

  .أيًضا�إلثبات�دقة�القياسات�للعمالء�و��ة�األساليب�بل�،فحسب�االحتياجات ل�س�من�أجل�الفعالية�و�التكييف�مع

��نالحظ �األغذية �التحليل�أن�الصناعية�� �بتقنيات �املرتبط �ال�سامح ��مف�وم �ال�يؤخذ �حسبان �ان�نالقو ��

��العراقيل�ملجموعة�راجع�و�ذا�،ا��زائر�ة �املتعلقة �القياسبامليدانية �وظيفة ��.إ�شاء �ي��، �وفيما الصعو�ات��ش���إ��

 :�س���إ���إ�شاء�وظيفة�القياس�عندما�ا��زائر�ة�الرئ�سية�ال���تواج��ا�الشر�ات

 ناليق�عدم�و املعيار�املرج��،�و املعايرة،�و مثل:�الت�بع،���امل،ف�م�املفا�يم�األساسية�للقياس��ش�ل��)ISO 

5725 : 1994(.  

 إلدراك�خصوصية�الشركة�ملعاي���سلسلةامل��ولوجية�مع�املتطلبات��التكيف�)ISO 9000.( 

 نجد��ذه�الصعو�ة�جميع�القطاعات�األخرى.و �،سليمحتياجات����علم�القياس��ش�ل�ال تحديد�ا 

 الشركة.�وجيةلامل��ون���تنفيذ�الوظيفة���� 

 :ل�ذا�الن���العديد�من�املزالق�ال���يجب�تجن��او 

 ؛تجاوز�املطلوب 

 التحكم؛د�ع���ا��وانب�الش�لية�دون�االستفادة�من�الناحية�الفنية�من�نتائج�قياس�جيّ  ��ك��ال 

 بتوجيھ�نفسھ�أك���من�الالزم�دون�املسا�مة����التفك���للمدقق سماحال. 

�سليط�و  املفا�يم�األساسية�للقياس،�اس�يعابمحاولة�  الضروري �من�:التالية�نميل�إ���اإلجابة�ما�العمل؟�ثم

�ا��اجة�إ���تحديد� تحديد�جميع�االحتياجات�ا��قيقية�للشركة:�عم�،(ISO10012:2000)الضوء�ع���نصيحة�معيار

اختيار� نأ�كما�.االختبار�وطر�قة�،نطاقات�القياس�فيما�يتعلق�بمتطلبات�معيار�املنتج�أو�أي�معيار�آخر�يجب�الوفاء�بھ

ا�وثيًقا�بمسألة�"الن�يجة�ا��يدة"
ً
ن�قدرة�ع�ال�ساءلل�ذا�من�الضروري�.�ا���از��و�قرار�تق���واقتصادي�يرتبط�ارتباط

  �.ال�سامح�املطلوب�وقيمةة�املالءمة�املوجودة�ب�ن�أداء�ج�از�القياس�درج�عنو �وسائل�القياس،

دراسة�عدم�اليق�ن�العام�للقياس�لوجيا�املطبقة����الشركة�من�أجل�وظيفة�امل��ولك�يجب�إعادة�النظر����لذ

�من�معرفة يجب�أن�تتعلم�الشر�ات�كيفية�قياس كما مع�تحقيق��ل�قيمتھ�املضافة.
ً
ما�إذا��اإلنتاج��ش�ل�جيد�بدال

 ععملية�التص�ي�صلبووضعھ�����،مع�التوقف�عن�التفك������القياس��وظيفة�دعم�،�انت�قد�أنتجت��ش�ل�جيد

  .وتحليل�االحتياجات

�ا��زائر تحديد�احتياجات��عدم من�ا��ردة�ناتجة�عن�٪70 أن يالحظ�املكتب�الوط���للقياس�القانو�ي���

 �كما�.عشوا�يشبھ�ل�وضع�معاي���القبول��ش�من�و  ،العميل��ش�ل���يح
ُ
�ن�شغل�عتمد�اختبار�القبول�ع���خ��ة�امل

�عد�تحديد�القيم�املفيدة�وإعداد�عملية�القياس�و �.��ب�يدوي�دون�تحديد�مقدار�القوة�املطبقة الذين�يجرون�اختبار

 �ش�ل�كب��يمكن�توسيع�التفاوتات�املسموح���ا�ف .تم�رفض�ا�عن�طر�ق�ا��طأيمن�املنتجات��٪70يبدو�أن��،املناسبة

ا��ردة�ل�ا� أن�علما ،أداء�الشركة�تحس�نخفض�ت�اليف�اإلدارة�و  مع�،وتحس�ن�اإلنتاجية�،عن�طر�ق�ا��د�من�ا��ردة

  عواقب�مالية�كب��ة�وتؤدي�إ���عدم�رضا�العمالء.

�غ�� ��ذه �الرفض �حاالت �ت�ون �األحيان، �كث���من �أفضل� �� �معرفة �خالل �من ��س�ولة �تجن��ا �و�مكن م��رة

�ال�� افتقار�إ���الثقة�وفضال�عن�ذلك�ثمة�.حتياجات��ذه�املعرفةالتص�يع�والقياس�واملالءمة�ال��يحة�ال �عمليات�
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و�التا���إ�شاء�منطقة�ملواصفات�املنتج�أشد�بكث���مما� ،تدفع�املصمم�ن�إ���استكمال�احتياجا��م�ا��قيقية�بتدب���وقا�ي

  ل�س�من�الس�ل�دائًما .�ومن�الناحية�امليدانية،االحتياجات�ا��قيقية�تطلبھ
ُ
ال�ف ،طق�القرار�املتوافق�أو�غ���املتوافقن

  .املتخذيزال��ناك�شك�حول�مزايا�القرار�

أك��،�فإن�عدم�اليق�ن�املرتبط���ذه�النتائج��و�أحد�العناصر� عندما��س�ند�القرار�إ���ن�يجة�قياس�واحدة�أو

� توافق�املنتج�إذا��انت�قيمة�خصائصھ�ت�ت���إ���فاصل��و�تم�اإلعالن�عن�.االعتبار����القرار��ع�نال���يجب�أخذ�ا

�املعزّ  ،واليق�ن املواصفات�املحددة�عن�طر�ق�القياس �القيم �حول�قانون�توز�ع �معقولة �فرضية �وضع ز�ملتطلبات�مع

   (FD X 07-022).القياس
 

  تحس�ن�جودة�الضبط آليات .3

تحديد�االحتياجات�ع���سلسلة� مع�،بوضوح�وتحديد�شروط�االستخدام ،ات�القياس�املناسبةاختيار�معّد �عّد �ُ 

فمن�الضروري�للشركة��.�سا�م����تحقيق�أفضل�أداء�للتعديلو �،جد�أساسية �سيطة�ولك��ا�معّدات�،االستخدام��ل�ا

 
ُ
 �،فرق�ب�ن�أج�زة�القياسأن�ت

ُ
وقت�الن���ال��يح��و�تكر�س�املز�د�من�الو �.عت���أدوات�قياس�حقيقيةوأن�تم���تلك�ال����

�200ن�م�ةم�ون�مجموعةع���س�يل�املثال،�من�ب�ن�و �.ح���لو�لم�تكن�دائًما�كب��ة�جًدا،��عنايةليل�احتياجا��ا�ل�ا�وتح

�؛�عتمد�معرفة�القياس�ع���جودة�املنتج،�وأيًضا�ع���ت�لفتھ فقط�عن�كثب.أداة���50أن�نراقب�م��اأداة�قياس،�يمكن�

  .�لما��ان�اإلنتاج�أك���انتظاًما�تحديد�درجة�عدم�يق�ن،مع��،ا��ودة�مواصفات ف�لما�زادت�قدرة�الشركة�ع���عرض

من��الوحيد الغرضفتم����ش�ت�القيم�أثناء�القياس.�لذلك��معطيات�عبارة�عن�و�فاالرتياب����القياس�أما�

التحكم����األج�زة�ال����سا�م��ش�ل�مباشر����جودة��مع�ضمان �ن��و�تحديد�قدرات�وسائل�القياسدراسة�عدم�اليق

  .اتاملنتوج

 ثة����الب�ئات�املختلفة�ال���يُ ذلك،�فإن�تحليل�املخلفات�امللوِّ وعالوة�ع���
ُ
اء�عملية�ث�الطعام�أثنلوِ حتمل�أن�ت

 :أمر�صعب�و�تطلب�استخدام�تقنيات�مختلفة،�وذلك�لثالثة�أسباب�رئ�سية�،التص�يع

 ؛ت�ت���امللوثات�إ���فئات�كيميائية�متنوعة�للغاية )1

�املتنوعة )2 �(أو�ال���من� ).إ���التغليف،�الغذائية،املواد��املاء،(�مجموعة�املصفوفات �عل��ا ال���يتم�تطبيق�ا

 ؛املحتمل�أن�توجد�عل��ا)�كب��ة�جًدا،�مع�احتمال�حدوث�تداخل

 .ت�ون�حدود�الكشف�أقل��لما�زاد�مستوى�األمان )3

 وعليھ املعيار�الدو�� حسبإم�انيا��ا�ال�يتم�دائًما�إثبات��،ع���الرغم�من�تنفيذ�التقنيات�التحليلية�املعقدة

�مل��ولوجياوظيفة�اال�ي�ب���أن�تقتصر��ل�ذاو �.األغذية�لسالمة أصبح�الت�بع�امل��ولو���ل�ذه�القياسات�ال��اًما�ضرورً�ا

  .من�عدم�اع���دور�العقو�ة�مع�اإلشارة�إ���مطابقة�املنتج�
 

 الغذائية�الصناعات����القانونية�امل��ولوجيا�تطبيق�مزايا .4

 �أن�يجب
ُ
�ملختلفةا�امل�ارات�ب�ن�تجمع�فكر�ة��يئة�بلقِ �ومن�،اإلنتاج�عملية�بداية����امل��ولوجيا�وظيفةد�جَس ت

�مطابقة�إ���اإلشارة�مع�العقو�ة�دور �ع���ذه�الوظيفة� تقتصر�أن�ي�ب���وال �.الشركة����القياس�إتقان�عل��ا�ينطوي �ال��

  املنتج�للمنتوج.

.�ولكن��ناك�متغ������مرجع�ا�املناسب ت�ون�قادرة�ع���إ�شاء،�يجب�أن��ل�شركة�لضمان�جودة�قياسات

ن�مف�وم�إ�إذ ك"ي�قياس�غ���متصل�باملعاي���الوطنية�يمكن�أن�يؤدي�إ���الش"أ ألن�و�و�مقياس�الت�بع،�مرجعقاعدة�أي�

 .الت�بع����علم�القياس�مرتبط�ارتباطا�وثيقا�باملعاي���املرجعية
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 أدوات�القياس�م�م�أيًضا،�ألنھ�ال�يوجد�مثال�ع���أج�زة�القياس�ال���لنإن�التحقق�الدوري�أو�املستمر�من�

�إرضاء�مع�ا��ودة تحس�ن و�التا�� طة،عن�ا��ودة�املنخفضة�واملفر �االبتعاد��ساعد�ع���ذلك�ما ،الوقت بمرور�تتلف

قياس�(عن�طر�ق�تحس�ن�خفض�ت�اليف�إدارة�وسائل�ال مع ،التنمية�املستدامة�.�ومن�ثّم��س�م���العمالء�بنفس�الت�لفة

دور�ة�املعايرة)،�وخفض�سعر�ت�لفة�املنتجات،�وتحس�ن�اإلنتاجية�(عن�طر�ق�تقليل�أوقات�اإلعداد)�وفًقا�لـتوصيات�

  .فبفضل�القياس�الذي�تم�التفك���فيھ�قبل�اإلنتاج،�س�ش�د�الشركة�ز�ادة����أدا��ا�[4].�الباحث
 

 فاقآ .5

 :���صناعة�األغذية�القياس�تحليل ��مش�لت�ن�م�مت�ن��دراسةجب�ي

 وضع� األو��: ش�لةامل)� �اإلنتاج �ملتطلبات �االمتثال �ضمان �خالل �من �القانونية �املقاي�س �ملتطلبات االمتثال

 )؛العالمات�والتحكم����التعبئة�املسبقة

 املحتملة؟�وامللوثات،�ةالبك��يولوجيما����الثقة�ال���ي�ب���منح�ا�للتحليالت�:�الثانية�ش�لةامل 

وال���قد�ي�ون�ل�ا� مدى�مالءمة�استخدام�جميع�معدات�القياس�املستخدمة�مراقبة����امل��ولوجيا يتمثل�دور 

�املخاطر،�من�األد�ى�ا��د�مع�ضمان�ا��ودة،�ع���قادرة�ات�القياسح���ت�ون�جميع�معّد و  .جتو تأث���ع���جودة�املن

ضمن�حدود�ا��طأ�املسموح���ا،�يجب�ع���الشركة�تنفيذ�نظام�إدارة�ملعدات�القياس�ا��اصة���ا�لضمان�االتصال�

  .باملعاي���الوطنية،�باإلضافة�إ���التحقق�ع���ف��ات�محددة�من�جميع�معدات�القياس�املستخدمة

وا��اسمة�س�ساعد����ا��د�م�ما��ان�مجال��شاط�الشركة،�فإن�تنفيذ��عض�اإلجراءات�ال�سيطة�نالحظ�أنھ�

  .و�التا���س�سا�م��ش�ل�كب������أدا��ا�،تحس�ن�اإلنتاجية�عن�طر�ق�تقليل�ت�اليف�اإلدارةو من�ا��ردة،�

��ل �شركة�يرتبط ��الغذائية�الصناعات�قرار��� �ف�)،�شري �أو �محاس��أو��ما��،أو��تق��،(بمقياس إن�و�التا��

 وجوب�مع من�الضروري�تحديد�ا��اجة�بأك���قدر�ممكن�من�الدقة،إنھ��.عمالاس��اتيجية����إدارة�األ �امل��ولوجياوظيفة�

�خفضجعل�من�املمكن�ت�التص�يع�والقياس لعمليات�املتعمقة�املعرفةفما�من�شك�أن��.الحتياجا��ا عمًقا األك�� التحليل

  .الت�اليف�املخفية�ال���تضر�بإنتاجية�األعمال

   :ملفات��عر�ف�الشر�ات�من�خالل�طرح�سؤال�ن�أساسي�ن�تحس�ن�-��دمة�املقاي�س-يمكن�

 ما����حاجة�الز�ون؟  

 املطلو�ة؟�ل�عملية�القياس�املستخدمة�مناسبة�ل��صائص�  

  .اإلدارة�أمًرا�ضرورً�ا�ل��فاظ�ع���الشر�ات����سياق�اقتصادي�ال�يرحم صلب����امل��ولوجياسي�ون�دمج�
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